Verslag ouderraad 15/9/2022
Aanwezig: Tine, Heleen, Pieter, Zeynep, Jan, Femke, Kenny, Jolien, Chiara, Hanne, Thomas, juf Hilde,
meester Joris, directeur Mark
Verontschuldigd: Annelies, Ümit, Sasha, Anke, Leen, Koen

1. Voorstelling leden ouderraad
Leden ouderraad: Femke (voorzitter, lid van de schoolraad), Tine, Heleen, Pieter, Jan, Zeynep, Hanne,
Kenny, Thomas, Chiara (lid van de schoolraad), Jolien
Afvaardiging leerkrachten: juf Hilde (zorg in kleuterafdeling), meester Joris (6B), directeur Mark
Helpende Handen: Leen De Mey
Briefje voor de helpende handen en leden is deze week buiten gegaan, dus volgende keer blijft
iedereen welkom om aan te sluiten bij de ouderraad of als helpende hand.

2. Terugblik vorig werkjaar: financieel
Vorig jaar:
Inkomsten: lichtjesloop en Stanfeest als financiële activiteiten (inkomsten)
Kosten: soep op school, dag van de leerkracht, afzwaai voor kleuters en laatste kleuterklas
Nettowinst van 3.990 € vorig jaar.
Er moet nog een financiële transactie gebeuren voor de subsidie die we ontvingen voor de vergroening
van de speelplaats. We moeten nog onze communicatieacties aantonen. Meester Joris mailt het
Schakeltje van november 2021 door naar Chiara. Het stond op Instagram op 18 november 2021. We
hangen nog een bordje op (meester Tom) en dan kan Chiara alles indienen. Daarna kunnen we de oude
rekening voor de kleuters overdragen naar de rekening van de ouderraad.
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3. Planning werkjaar 2022 – 2023
a. Dag van de leerkracht 5/10/2022
We voorzien vanuit de ouderraad een attentie voor alle leerkrachten. We voorzien een groot pakket
thee en soepjes voor de beide afdelingen. Heleen koopt dit aan (ca. 28 collega’s op de lagere school,
12 op de kleuterschool) en levert dit op de scholen.

b. Poesjenellentheater
Gepland op 22/10/2022, een voorstelling om 14u en 17u. Systeem en prijzen blijven zelfde: 5 € voor
kinderen, 8 € vanaf 12j. Zaal is gereserveerd vanaf 12u en kunnen we de bar opbouwen.
Stoelen zetten doen de leerkrachten zelf.
Vraag naar de ouderraad: bar te bemannen, afspraken maken met de zaal Meyer. Drank neem je van
daar af, maar snoep of chips kan je zelf verkopen.
In 2018 100 personen 1e voorstelling, 150 personen de 2e voorstelling, ca. 50/50 volwassenen en
kinderen verdeeld.
Trekker (shiftenlijst, aankopen, contact met de zaal): Annelies & Jolien.

c. Herfstwandelingen/grootouderdag
26/10/2022: zelfde concept als vorig jaar: herfstwandeling met opdrachten in Nachtegalenpark met
grootouders.
Heleen regelt suiker, koekjes en bekers. Zeynep koopt mandarijntjes en sapjes. We moeten koffie
kunnen zetten in de voormiddag. Rond 11u wordt de koffie geschonken in het park.
We zorgen voor tafellakens en helpende handen. Vuilbakken meenemen. Hanne trekt dit.
Na vorig jaar was het niet helemaal duidelijk waar de kinderen moesten opgehaald worden, juf Hilde
bekijkt de brief opnieuw.

d. Ontbijt kleuterschool
We hernemen het ontbijt op de kleuterschool op woensdag 15/2/2022. Planning komt later. Hanne
regelt nu eerst de reservatie van de tafels via secretariaat

e. Voorleesweek
We plannen dit terug, met ouders die in de klas komen voorlezen. Vorige jaren is dat ook met
leerkrachten gebeurd die in andere klassen komen voorlezen.

Mark zoekt uit bij VCOV en op pedagogische studiedag of dit past in het ‘taalbeleid’. Volgende
vergadering komt thema terug.

f. Stanfeest
Datum: 3/6/2022. Planning en afspraken volgend later.
Trekkers: Kenny, Christophe, Tinne.

g. Besteding van de middelen
•

•

•

Soep voor de kinderen op de lagere school: heel graag terug organiseren. Jane wil dit graag
terug trekken. Hanne roept op naar helpende handen wie Jane wil helpen en mag
rechtstreeks mailen naar hen. Hanne vraagt of Koen nog de groenten wilt gaan halen. Per
soepdag is er een 1 klas van 4, 5 of 6 die mee komt helpen. Soep wordt dan om 11u
uitgedeeld.
Materialen voor de klassen: in de school van Annelies Van Hauwermeiren wordt er heel wat
materiaal weggedaan, dat mag gratis opgehaald worden en zelf gedemonteerd. Annelies
mag doormailen naar Mark.
Voor 5e en 6e leerjaar zouden we dit jaar al nieuwe whiteboards aankopen, dat kan misschien
als ouderraad misschien gebeuren (is ca. 5000 €/bord, er zouden 4 borden aangekocht
worden). Met een fifty/fifty regeling zou dat kunnen. Beslist.

4. Bouwdossier
Mark schetst de situatie, wat er ons te wachten staat en wat de consequenties zijn.
•
•
•
•

Garittestraat 17 wordt hoofdingang, met veel plaats voor fietsen en steps
Keizershoevestraat krijgt nieuwe – kleinere ingang. Hier komen kleedkamers, secretariaat,
lerarenkamers, … De turnzaal wordt niet aangepakt.
Hoofdgebouw: nieuwe klaslokalen. Funderingen blijven, maar gebouw erop wordt anders. Er
komt hier ook een afdak van overhangende klassen. Dit gebeurt met systeembouw.
Het nieuwe deel van de school (refter, …) wordt niet afgebroken.

Consequenties:
•
•

Tijdelijk maar 1 ingang – preventieadviseur bekijkt dit
Toiletten vooraan zijn niet toegankelijk – er komen containers

•
•
•
•
•
•
•

•

Turnzaal is niet toegankelijk – die moet er terug staan tegen 1/7/2022 (systeembouw sluit
hierop aan) (november/december).
Oplossing voor voor- en naschoolse opvang tijdens november/december.
Geen overdekte speelplaats tijdens november/december
Wat in de laatste week van juni als er geen klassen meer zijn?
Ouders die mee helpen over leegmaken, installeren, opruimen, …
Er wordt ook gekeken naar parochie, TPC, univeristeit, middelbare scholen.
ook Stanfeest kan dus op 3/6/2023 niet op de Klein Stan doorgaan. Hier moet nog over
nagedacht worden (parochie, TPC, …). Maar het schoolfeest gaat zeker en vast door! Ook het
jaar daarna zal tot de paasvakantie nog een verkleinde speelplaats zijn. Stanfeest 2024 wordt
dan hoogstwaarschijnlijk het openingsfeest.
Toegankelijkheid voor ouders tijdens de schooluren wordt ook een vraagstuk – tijdelijk gaat
secretariaat en directie in klas 1A van meester Hugo zitten.

School zoekt mensen die mee willen nadenken over de bouw en de consequenties. Hierin zitten nu
juf Evelien, meester Joris, meester Dirk, directeur Mark, … Wordt een heel praktische denkgroep
(verhuis, stockage, communicatie, …)
Ouders die mee willen nadenken: Annelies Van Hauwermeiren, Philip Smits, Femke Van Hove.
Vragen:
•
•
•
•

De vraag rond capaciteitsuitbreiding is nu niet prioritair. De derde kleutersklas zou wel naar
de locatie van de lagere school komen.
Andere gebruikers, KBTS? Die zijn geïnformeerd. Er wordt gezocht naar oplossingen
Werken we hiermee ook aan visibiliteit: ja, daar wordt over nagedacht (3 gevels, huisstijl,
communicatie over bouwwerf, openingsfeest …).
Rechtstreeks buren hebben in augustus informatie gekregen over start van de werken.

5. Schoolraad
Geen agendapunten

6. Varia
-

-

-

Aanbetalingen 5e en 6e leerjaar voor sneeuwklassen: die zouden eind oktober een eerste
schijf kunnen betalen zodat dat gespreid kan worden. Dan heb je na een jaar het geld bij
elkaar
Betalingssystemen: kan het cash geld verlaten worden voor bestellingen voor wafeltjes,
marsepein? Anke heeft hier ook een dienstverlener in aangegeven, maar dan moet je werken
met die leveranciers. Hanne stuurt informatie naar de school, zij bekijken het. Zou ook
kunnen op de website. Zou goed zijn als we altijd de optie geven dat je giraal kan betalen .Via
de schoolfactuur is dat een onmogelijke opdracht. School zoekt dit verder uit, maar dit vraagt
even tijd.
Eerste communie volgt op het vormsel, maar dat zou eerder doorheen het hele jaar worden
in plaats van op één piekperiode. Best na te vragen bij de parochie.

7. Volgende vergaderingen
•
•
•
•

20/10/2022
10/1/2023
1/3/2023
9/5/2023

